
Inscreva-se em cursos totalmente online
e gratuitos. Confira todas as ofertas!

É sempre importante se manter atualizado e aprender conteúdos que
possam contribuir tanto para o seu crescimento intelectual e pessoal,
quanto para o seu aperfeiçoamento profissional. Aliás, só o fato de
trabalharmos em uma universidade já nos coloca em contato com inúmeros
espaços de produção de conhecimento. E isso engloba não só os docentes
ou estudantes, mas também os servidores técnico-administrativos. Há
diversas oportunidades e estímulos para você se capacitar e, dessa forma,
ampliar seus horizontes educacionais e otimizar a maneira com que
desempenha suas atividades diárias.

Mesmo na quarentena, existe toda uma gama de cursos disponíveis
realizados de forma totalmente online e gratuita! Além de promover
conhecimento, eles ainda podem contar como horas para que,
eventualmente, você solicite a progressão salarial por capacitação. 

Recentemente, a Progepe, por meio da Escola de Governança em Gestão
Pública (EGGP), divulgou uma curadoria de cursos na modalidade EAD
provenientes de múltiplas instituições, produzida a partir da análise do
levantamento das demandas de capacitação divulgado no relatório LND
2021. Nele, gestores da UFF e suas respectivas equipes elencaram as
ações de desenvolvimento que julgavam mais relevantes. O documento é
dividido em competências a serem desenvolvidas e os respectivos cursos
adequados a elas, separados entre aqueles de interesse para gestores,
docentes, equipes e transversais (que atendem a mais de um público). A
publicação visa contribuir para a formação continuada dos servidores que,
diante do momento que estamos vivendo, apresenta-se como boa



estratégia para analisar e reinventar práticas de trabalho e modernizar a
instituição como um todo. Acesse o documento aqui.

As ofertas de desenvolvimento não param por aí! A própria EGGP promove
diversos cursos para os servidores ao longo do ano. Levando em conta a
questão da pandemia, a Escola se organizou neste período para realizar
grande parte deles à distância. Inclusive, estão abertas até amanhã, dia 31,
as inscrições para o curso "Introdução à educação a distância e produção
de conteúdo didático”. Serão duas turmas, cada uma com 35 vagas.
Inscreva-se agora. Fique de olho também em outras ofertas disponíveis
no blog de capacitação e cadastre-se no canal para receber as novidades
direto no e-mail. Em breve, novos cursos serão lançados. Confira.

Ah, e para quem não conhece, a universidade oferece um serviço bem
interessante relacionado ao desenvolvimento dos servidores docentes e
técnicos-administrativos em educação: o Apoio a Iniciativas de Capacitação
(AIC). Por meio dele é possível solicitar apoio financeiro para a realização
de cursos de capacitação na modalidade EAD internos ou externos à UFF,
que não são atendidas por escolas de governo como a  Enap ou EGGP, por
exemplo. Saiba mais neste link.
 

Logo no início do período de isolamento social, a Escola Virtual de
Governo - Enap preparou uma lista com 156 cursos de destaque na
plataforma que podem ser feitos casa. Entre no link e veja quais
estão disponíveis para inscrição! Além disso, a Enap também conta
com cursos permanentes que englobam diferentes áreas e cargas
horárias, oferecendo certificados de participação. Os módulos são
separados em temas como Auditoria e Controle; Dados, Informação e
Conhecimento; Desenvolvimento Gerencial; Gestão de Pessoas;
Logísticas e Compras Públicas; Governo Digital e Transparência; e
muitas outras. Uma sugestão da Progepe que se aplica a diversos
cargos é o curso “Gestão de Pessoal - Base da Liderança”, com
carga de 50 horas.

Confira o catálogo completo

Dúvidas sobre o funcionamento dos serviços de Atenção Integral à Saúde e
Qualidade de Vida durante o período de trabalho remoto? Saiba como
está ocorrendo o atendimento médico, psicológico e odontológico,
além dos agendamentos para perícia. E, em caso de dúvidas, envie um
e-mail ou ligue para os telefones disponíves no link.

Em dezembro, a UFF completa 60 anos e para marcar esse momento foi
criado um logotipo comemorativo. Veja como é fácil inserí-lo na

http://uff.br/sites/default/files/informes/curadoria_de_cursos_ead_-_lnd_2021.pdf
https://bit.ly/3jKEZHE
http://capacitacaodcquff.blogspot.com/
http://www.editais.uff.br/sites/default/files/arquivos/Edital%20Apoio%20a%20Iniciativas%20de%20Capacita%C3%A7%C3%A3o%202020.pdf
http://app6.iazn.net/action/view/2130/20889/3128831/www.escolavirtual.gov.br/catalogo
https://bit.ly/3hZN5uz
https://bit.ly/3fhEK3C


assinatura do e-mail do seu setor e também no seu pessoal.

Hoje iniciamos essa nova seção no informativo Comunica UFF.
Pretendemos facilitar o seu entendimento sobre alguns conteúdos de
extrema importância para o planejamento de ações das unidades
acadêmicas e administrativas, entre eles o Plano de Gestão de Riscos.
 
Gestão de riscos é uma ferramenta de planejamento estratégico que
contribui para a melhoria do desempenho institucional, já que permite
controles e acompanhamentos de processos e projetos da universidade. A
priori, parece algo complexo de ser executado. Mas se no seu setor existe
um amplo conhecimento dos processos que o integram, é mais fácil
identificar e controlar os possíveis riscos que podem impactar na realização
dos objetivos e metas traçados pela unidade.
 
Assim, ter uma visão sistêmica dos processos que integram a sua área é o
primeiro passo para implementar tratamentos e mitigar problemas que já
existem ou que possam surgir futuramente. Vamos a um exemplo. A Divisão
de Marketing Digital da UFF é responsável por algumas atribuições, entre
elas a produção do informativo Comunica UFF. Para identificar os riscos
inerentes a esse processo, precisamos conhecê-lo bem, ou seja,
necessitamos mapeá-lo e compreender o contexto (interno e externo) em
que o mesmo se encontra inserido, bem como os seus objetivos na
estrutura organizacional da universidade. Esse mapeamento inicial é pré-
requisito do trabalho de gestão de riscos.
 
Todo e qualquer setor deve mapear os seus processos para,
posteriormente, dar prosseguimento às demais etapas, que são: identificar,
analisar, avaliar, controlar e monitorar determinado risco. Tais fases podem
ser executadas em conjunto com a Coordenação de Desenvolvimento
Institucional, a Plad, que atua como uma consultora e facilitadora.
 
Agora que você já tem essa noção prévia, coloque-a em prática. Mapeie os
processos que fazem parte do seu trabalho. Na próxima edição,
abordaremos a segunda etapa da operacionalização da gestão de riscos:
identificação de uma incerteza ou evento. Caso queira aprofundar seu
conhecimento no tema, leia desde já o Plano de Gestão de Riscos e
também a cartilha desenvolvida pela Plad.

https://bit.ly/3fhEK3C
http://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/plano_institucional_de_gestao_de_riscos.pdf
http://uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/cartilha_para_conducao_de_gestao_de_riscos.pdf


Professores da UFF atuam na capacitação de servidores estaduais na área
de Tecnologia de Alimento
 
Edital FINEP de projetos institucionais para adequação/implantação de
infraestrutura de pesquisa NB-3
 
Resultados das Análises das Avaliações de Desempenho - Informativo 1
 
Prograd informa: como cadastrar bolsista selecionado em projeto aprovado
pelo Edital de Apoio à ANP
 
Retomada dos Calendários 2020 - Decisão CEPEx nº 111/2020
Normas para certificação das ações de extensão
 
Adaptações e trabalho remoto na Universidade Federal Fluminense
Campus Aterrado – Volta Redonda-RJ

Veja todos os informes

Cine Debate UFF: lançamento de Enquanto Estamos Aqui
I 30/07 - 19h
 
Café com rh virtual - Yoga e meditação Online
I 31/07 - 18h30
 
Evento virtual Biossegurança e Cuidados com os Idosos
I 03/08 - 17h
 
Debate online Mulheres: conquistas e garantias jurídicas e sociais
I 05/08 - 19h30
 
 

Atenção docente! A Edufff em conjunto com a Reitoria lançou o edital
"Coleção Biblioteca Básica UFF", com o objetivo de disponibilizar aos
alunos de graduação obras de qualidade acadêmica gratuitamente e em
formato digital (e-book). Para participar, o docente deve possuir título de

http://www.uff.br/minhauff
http://www.uff.br/?q=events/cine-debate-uff-lancamento-de-enquanto-estamos-aqui
http://www.uff.br/?q=events/cafe-com-rh-virtual-yoga-e-meditacao-online-6-feira-1830-quinzenal-inscricoes-abertas
http://www.uff.br/?q=events/proex-divulga-o-evento-virtual-biosseguranca-e-cuidados-com-os-idosos
http://www.uff.br/?q=events/proex-divulga-o-debate-online-mulheres-conquistas-e-garantias-juridicas-e-sociais


doutor, e enviar a sua proposta para editaiseduff@gmail.com até o dia 20
de dezembro. Confira o edital completo e mais informações.

Técnicos admininistrativos, docentes e terceirizados, vocês também podem
realizar os cursos de idiomas oferecidos pelo Prolem (Programa de Línguas
Estrangeiras Modernas) e, o melhor, com descontos especiais! As aulas já
começam no dia 03 de agosto e serão totalmente online. São muitas
oportunidades para novos aprendizados: alemão, francês, russo, italiano,
grego, latim, esperanto e mais! As inscrições já se encerram amanhã, dia
31.
 
Então não perca tempo e saiba como se inscrever. Compartilhe essa
informação com a sua família e amigos. O curso é aberto para toda
comunidade, desde que o interessado seja maior de 16 anos.

Receba as novidades do site da UFF diretamente no seu e-mail.

Informativ o eletrônico da Superintendência de Comunicação Social da UFF.

Dúvidas e sugestões de pauta: dms.scs@id.uff.br ou 2629-5249

Você está recebendo este email porque está cadastrado na lista de contatos

da Universidade Federal Fluminense

Caso não tenha recebido alguma edição, v isualize aqui

https://www.facebook.com/UFFOficial/
https://twitter.com/uff_br
https://www.youtube.com/channel/UC51stpYBUkfsdeNz_AfONpA
https://www.linkedin.com/school/30752/admin/
https://www.instagram.com/uffoficial/
https://www.flickr.com/photos/uffoficial/
https://bit.ly/2WmvUuO
https://bit.ly/2P6iMWu
http://www.uff.br/newsletter
http://www.uff.br/?q=informativo-eletronico-comunica-uff

